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«Trots op alles 
wat we lanceren»

Wie kan er zeggen dat Daft Punk, Cassius en Justice op z’n
feestje hebben opgetreden? Alleen de groten der aarde,
toch? En ook wel Bram Couvreur en Björn De Vos. Het West-
Vlaams duo maakt furore in de verlichtingswereld en
mocht daarom de Social Club in Parijs — zowat de hipste
bar van de stad — in het nieuw steken. Het is maar een van
de vele hoogtepunten uit de nog jonge carrière van de twee
dertigers. «We moesten onszelf toch even in de arm knijpen
toen we al die vedetten op de opening party zagen verschij-
nen. En het was natuurlijk fijn om te zien hoe ze naar het
nieuwe interieur stonden te kijken, want daar waren wij
verantwoordelijk voor», vertellen Bram en Björn. 
De eigenaar van de Social Club was naar hen toegestapt met
de vraag een totale make-over uit te werken met een cen-
traal lichtconcept. «We zijn vertrokken van een explode-
rende Rubik’s Cube waarbij de onderdelen van de kubus
een soort leidraad vormen die je naar het ondergrondse
hart van de club leiden. De basiskleuren hebben we ook
doorgetrokken tot in details van het meubilair en zelfs de
toiletten, die elk hun eigen kleur hebben.»

Awards bij de vleet
Het feit dat Bram en Björn die prestigieuze opdracht bin-
nenhaalden, zegt genoeg over hun talent. Modular, de Bel-
gische fabrikant van exclusieve verlichting, was de eerste
om dat in te zien en dat vertrouwen heeft het duo nooit ge-
schonden. Hun ‘debuut’, de Spock, was met 10.000 verkoch-
te exemplaren direct een schot in de roos en eigenlijk zijn
er daarna alleen maar meer van die schoten gevolgd. De be-
loning met twee Henry van de Velde Awards en twee Good
Design Awards voor vier aparte ontwerpen was dus niet
meer dan logisch. «Het is leuk dat die producten zo succes-
vol zijn, maar eigenlijk zijn we trots op alles wat we op de
markt brengen. Als we niet 100 procent tevreden over iets
zijn, lanceren we het liever niet», aldus Bram en Björn.
«We willen ons vooral amuseren. Het boeiende aan het ont-
werpen van verlichting is het vinden van een goede com-
binatie tussen de snel evoluerende led-technologie en een
mooi, ingenieus ontwerp. Het is daarbij van groot belang
dat er een evenwicht is tussen zo onopvallend mogelijk
aanwezig zijn in verschillende ruimtes en qua ontwerp toch
net onderscheidend genoeg zijn om op te vallen tussen al
de rest.» 
Bram en Björn beperken zich niet tot lichtontwerp. «Met
Maister hebben we ons eigen creatief bureau dat in heel
uiteenlopende domeinen actief is. Zo hebben we al een li-
mited edition geschenkkoffer voor Piper Heidsieck ge-
maakt, boetieks ingericht, keukens ontworpen... Die invloe-
den uit andere sectoren zijn heel inspirerend en zorgen er-
voor dat we ons niet snel vervelen. Overal waar we kijken,
zien we een mogelijkheid om iets nieuws te creëren. Op dat
vlak spiegelen we ons een beetje aan Henry van de Velde.
Hij was ook een creatieve duizendpoot: een architect die
ook huizen inrichtte, meubels tekende, juwelen ontwierp,
schilderde...»

Bram Couvreur (32) en Björn De Vos
(35) verlichten de wereld in stijl

Marina Bautier raakt pas nu bekend bij het
Belgische publiek, nadat ze in het voorjaar
verkozen werd tot Designer van het Jaar. Het
is een prestigieuze onderscheiding die eer-
der ook de grote doorbraak betekende voor
ontwerpers als Alain Berteau, Bram Bo, Alain
Gilles... Op internationaal vlak scoort de
Brusselse al sinds 2007, want dat jaar mocht
ze meubels ontwerpen voor grote merken
als het Franse Ligne Roset, het Japanse Idée
en het Engelse De La Espada. 
«Ik was met hen in contact gekomen op Sa-
lone del Mobile in Milaan, zowat de belang-
rijkste meubelbeurs die er is, waar iedereen
uit het wereldje aanwezig is. Ik stond er drie
jaar op rij met enkele prototypes in een hal
die voorbehouden is aan jonge ontwerpers
en werd opgemerkt door enkele fabrikan-
ten», vertelt Marina. «Het was wel grappig
toen op een bepaald moment zowel De La
Espada als Idée meubels van mij wilden lan-
ceren. Omdat ik m’n woord al aan de eerste
had gegeven, heb ik voor de Japanners een
nieuwe collectie ontworpen. Intussen ben ik
aan een derde aan het werken.»

Overal ter wereld
De bal ging aan het rollen en Marina kreeg
plots heel wat aanbiedingen: van Case Fur-
niture (Engeland en Verenigde Staten), Swe-
dese (Zweden) en Stattmann Neue Moebel
(Duitsland). In geen tijd zag ze haar creaties
in zowat alle uithoeken van de wereld op-
duiken. Het geheim voor dat succes zit hem
wellicht in de pure en sobere vormen van
haar stoelen, kasten en bureaus en de warme
materialen  die gebruikt. «Ze moeten in de
eerste plaats een doel dienen en ook prak-
tisch, functioneel en comfortabel zijn. Daar-
naast vind ik het belangrijk dat ze makkelijk
in een bestaand interieur geïntegreerd kun-
nen worden, zodat het lijkt alsof ze er al altijd
gestaan hebben. Mijn inspiratie haal ik een
beetje van overal: door naar antieke meubels

De meubels van Marina
Bautier (34) staan in huizen
van Amerika tot Japan
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Het interieur van de Parijse Social Club is
geïnspireerd op een exploderende Rubik’s Cube.

GEVESTIGDE WAARDEN

«Vijf jaar voorb     

Van de Spock-lamp voor Modular werden meer 
dan 10.000 stuks verkocht.

In een notendop
Bram Couvreur en Björn De Vos volgden
een grafische en productontwikkelings-
opleiding en hebben hun hoofdkwartier
in Roeselare. Van hun verlichtingsontwer-
pen Spock (797 euro) en Scotty (709 euro)
zijn respectievelijk tien- en zesduizend
stuks verkocht. Wereldwijd gingen hun
creaties al meer dan dertigduizend keer
over de toonbank. De 12.000 geschenk-
koffers voor Piper-Heidsieck waren na drie
dagen uitverkocht. Voor de lampen Rektor
(372 euro) en Scotty kregen ze een Henry
van de Velde Award, voor United (211
euro) en Chapeau (365 euro) een Good
Design Award. Hun producten zijn onder
meer te zien in het Kempinskihotel in de
Verenigde Emiraten, in de Gallery Victoria
in Sydney, in de Reebok Showroom in Mi-
laan en in de Social Club in Parijs. Prijzen
zijn inclusief btw.
Meer info: www.couvreurdevos.be,
www.maister.be en www.supermodular.be



Architect en meubelontwerper Reinaart
Vandersloten is door Design Platform
Vlaanderen geselecteerd om op Inte -
rieur zijn concept Space+ voor te stellen,
een wandscherm dat aan de muur be-
vestigd is en gebruikt kan worden als
kleine werkplek met prikbord. Als je het
niet meer nodig hebt, vouw je het meu-
bel dicht en hangt het tegen de muur.
Space+ hoeft dus niet opgeruimd te
worden en het neemt ook geen kostbare
ruimte in een kast in.
«Ik heb me afgevraagd hoe we met onze
kleiner wordende woonruimtes kunnen
spelen, hoe we ze tijdelijk heel eenvou-
dig kunnen herindelen», zegt Reinaart.
«Ik heb me hiervoor gebaseerd op mijn
eigen situatie, want ik woon in een stu-
diootje in Antwerpen. In opengevouwen
toestand gebruik ik Space+ als werkplek,
als scheiding tussen het eet- en slaapge-
deelte en om de akoestiek te bufferen.
Het zachte vilt zorgt voor sfeer en huise-
lijkheid en staat in contrast met de glad-
de en nette uitstraling van de messing in
gesloten toestand. Met het ontwerp heb
ik ook geprobeerd om architectuur en
design dichter bij elkaar te brengen.»
Reinaart gaat in zijn werk op zoek naar
opportuniteiten en lost graag proble-
men op. Zo bestaat Backing Furniture uit
kledingkasten en dressoirs die een be-
wegingsondersteuning bieden aan ou-
deren die moeilijk te been zijn. Daardoor
worden ze gestimuleerd om uit hun zetel
te blijven komen en kunnen ze banale

handelingen, zoals het halen van de
krant, blijven uitvoeren. Voor zijn master-
thesis bedacht hij een concept om in
Brooklyn woningen te bouwen boven
op historische industriegebouwen. Zo
kunnen nieuwe bedrijven zich in het fel-
begeerde stadscentrum vestigen én
ontstaat er extra woonruimte.
Meer info: http://reinaart.wordpress.com

89
weekend 18 en 19 oktober 2014

Geef toe, veel fabrikanten van behangpa-
pier brengen nogal voorspelbare en bra-
ve collecties uit. Dat vond ook Jolien Van-
denbroele (28) en ze richtte met MS Flash
een bedrijfje op dat digitaal behangpa-
pier maakt waar je niet naast kunt kijken.
«Het huidige aanbod bouwt nogal sterk
voort op het verleden: fiftiesmotieven, ba-
rok, vintage, klassieke behangmotieven
of fotoprints. Weinig vernieuwend, terwijl
je met de huidige printtechnieken vrijwel
alles kan drukken. Ik ga dus op zoek naar
andere invalshoeken, weg van de herha-
lende patronen.»
De meeste van Joliens ontwerpen zijn
grafische patronen of collages die muur-
vullend zijn. Geen herhalende stroken die
op rollen verkocht worden, maar echte ac-
centmuren waarbij de hele wand wordt
aangekleed. Elk ontwerp vormt een ver-
rassende eyecatcher. Zo werkt Jolien met
landschappen met heel uitgesproken
elementen die in ongewone tinten wor-
den ingekleurd of patronen met een psy-
chedelisch kantje. «Mijn inspiratie haal ik

vaak uit de mode, textiel, kunst en grafi-
sche ontwerpen, maar evengoed uit een
wandeling langs de Durme.»
Ook al zijn de meeste ontwerpen flashy,
toch vindt Jolien dat ze bij veel interieur-
stijlen passen. «De meerwaarde zit hem
net in het opvallende. Je moet je er alleen
voor openstellen. Dat wil ik mensen ook
duidelijk maken: durf een stap verder te
gaan dan beige en grijs, durf meer kleur
te brengen in onze wereld. Voor wie het
toch te gewaagd vindt, zitten er ook een
paar creaties tussen die perfect in een
klassiek of landelijk interieur passen.»
Met een Engelstalige webshop — waar
het behang verkocht wordt voor 39 euro
per m2— en aanwezigheid op sociale me-
dia hoopt Jolien internationaal door te
breken met MS Flash. «Als starter is het
niet makkelijk. Gelukkig heb ik veel hulp
gekregen van Starterslabo. Zij bieden een
financiële basis, tips & tricks, ondersteu-
ning en workshops. Dankzij hen ben ik op
de goede weg en daar ben ik best trots
op.»

In een notendop
De Brusselse Marina Bautier studeer-
de in 2003 in Engeland af als meubel-
ontwerpster. Ze brak door in 2007.
Haar ontwerpen voor Swedese en
Ligne Roset worden wereldwijd ver-
kocht. Het meest succesvolle item is
Lap Shelving voor Case Furniture,
een rek dat makkelijk uit te breiden
is. Alleen in de VS zijn er zowat 1.700
stuks van verkocht. Enkele items uit
haar eigen collectie: kapstok: 
240 euro, bed: vanaf 960 euro, kast:
1.200 euro, dressoir: vanaf 1.480 euro.
Meer info: www.marinabautier.com
en www.maison-ma.com

Met Interieur Kortrijk start dit weekend de tweejaarlijkse interieur- en
designhoogmis. Beroemde ontwerpers zoals Alberto Alessi komen
langs, maar ook de Belgen laten van zich spreken. Deze jonge wolven
hebben het gemaakt of banen zich een weg naar de top. BJÖRN COCQUYT

«Architectuur en design
dichter bij elkaar brengen»

«De wereld mag wat
kleurrijker worden»

Jolien Vandenbroele (28) zet 
muren in de verf met digitaal behang

KLAAR VOOR DE DOORBRAAK

Reinaart Vandersloten (24)
springt slim om met ruimteche designers 

aken het

Haar populairste ontwerp: het modulaire rek Lap Shelving.

  bereid op mijn eigen label»

Space+, een plooi-
baar wandmeubel
voor kleine ruimtes.

Wandvullend behang van een kleurrijke wolkenhemel.

De wandkapstok (240 euro) en het dressoir
(vanaf 1.480 euro) uit de eerste collectie 
van Bautiers eigen label MA.

te kijken, als ik merk dat ik iets nodig heb
thuis, door mijn omgeving te bestuderen...»

Vijf jaar zwoegen
Op Interieur stelt Marina voor het eerst de
collectie voor haar eigen label MA voor. «Ik
ben er sinds 2009 mee bezig, want er komt
veel meer bij kijken dan ontwerpen op vraag
van een merk: het vinden van de juiste part-
ners voor de productie, naambekendheid ge-
ven aan het label, afspraken maken over de
verkoop... Het was een hele uitdaging en ik

ben blij dat het gelukt is. Maar ik ben voor
een stuk met een eigen label begonnen om
met al die aspecten bezig te kúnnen zijn.»
MA bestaat momenteel uit basismeubels, zo-
als een bed en kasten, maar de bedoeling is
om op lange termijn een volledig interieur-
aanbod uit te werken. «Het is nu eerst zaak
om een groot publiek te bereiken. Dat wil ik
doen met meubels die tijdloos zijn door zo-
wel de kwaliteit van het materiaal — voorna-
melijk massief eiken en eikfineer — als hun
eenvoudig design, zonder daarbij minima-
listisch te willen zijn.»


